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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Algemeen In de stedenbouwkundige fase dient rekening gehouden te worden met de benodigde ruimtereservering voor speelplekken. De inrichting van de 

speelplekken komt in het inrichtingsniveau (ontwerpfase) aan de orde, waarbij de gebruikers, bewoners en andere betrokkenen een bijdrage leveren aan 

het ontwerp.

B 1

Eisen locatie en omgeving Van het gemeentelijk grondgebied dat is of zal worden bestemd voor woondoeleinden dient 3% van dit gebied gereserveerd te worden als speelplek. 

Stoepen en vergelijkbare openbare ruimten worden niet meegeteld. Groenvoorzieningen kunnen wel worden meegeteld, mits deze gebieden kunnen 

dienen als informele speelplekken.

R 2

De (heringerichte) openbare ruimte moet rekening houden met kinderen en mogelijkheden bieden voor spel en ontmoeting. R 1

Speelplekken binnen de gemeente dienen toegankelijk, bereikbaar en (sociaal) veilig te zijn. R 1

Beleid Speelruimten worden onderscheiden in formele- en informele speelruimten. Een formele speelruimte is speciaal ingericht en bedoeld voor buitenspelen: 

een plek met een schommel, wip, voetbaldoel, basket of een speeltuin. Een informele speelruimte is een plek in de woonomgeving die niet speciaal is 

ingericht voor buiten spelen, zoals een grasveld of groenvoorziening.

B 1

De richtlijnen die zijn aangegeven het handboek speelruimtebeleid 'Spelen met ruimte' (Jantje Beton) en die zijn aangegeven op de website 

www.allesoverspelen.nl dienen gevolgd te worden.

R 2

Als uitgangspunten dienen de volgende richtlijnen aangehouden te worden: R 2, 3

. Variatie en samenhang via een gevarieerde inrichting, bestrating, bomen met vruchten, zwerfkeien, opvallend zitmeubilair en verschillende 

oriëntatiepunten. Bied speelmogelijkheden aan op opvallende locaties in het zicht van woningen en langs veelgebruikte routes voor langzaam verkeer.

. Het verbinden van meerdere (kleine) speelplekken door veilige en aantrekkelijke loop- en fietsroutes. Dit bevordert het stapsgewijs veroveren van de 

buitenwereld, maakt spelen tot een integraal onderdeel van de wijk en bevordert persoonlijk contact en betrokkenheid.

. Het op een bepaalde manier positioneren van woningen. Dit zorgt voor veilige en bespeelbare straten, pleinen en blokken.

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle straten Leeftijdscategoriën en 

actieradius

Ter realisering van speelruimten gaat de gemeente Wijdemeren uit van een actieradiusscenario. Dit is de relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied. 

De actieradius bij de leeftijdscategorie 0 t/m 5 jarigen is 100 meter (landelijke norm), 6 t/m11 jarigen 300-400 meter (landelijke norm) en 12 t/m 18 jaar 

>1000 meter.

B 1

Ontwerpeisen algemeen Speelplekken moeten bereikbaar zijn voor (zwaar) onderhoudsmaterieel . R

Het ontwerp van de verhardingen die als toegang voor materieel worden gebruikt, moet zijn afgestemd op dit gebruik, om schade aan verhardingen te 

voorkomen.

R

De speelgelegenheid moet aansluiten op de bestaande demografische situatie en er moet rekening worden gehouden met eventuele ontwikkelingen in de 

nabije toekomst.

R

Een speelplek dient mogelijkheden te bevatten voor: R

·   beweging (actief zijn met je lichaam)

·   socialisatie (omgaan met anderen/elkaar)

·   constructie (maken/bouwen/scheppen)

·   fantasie/verkenning (onderzoeken van mogelijkheden)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle straten Ontwerpeisen algemeen Daarnaast bevat de speelplek elementen met: R

·   meervoudige betekenisgeving

·   oplopende moeilijkheidsgraad

·   tegenstellingen (kleur, vorm en materiaal)

Bij speelplekken langs water worden geen hekwerken geplaatst. R 1

Op speelplekken worden niet 1 of meer dan 5 speeltoestellen geplaatst (leeftijdscategorie 6-11 jaar). R 1

Om groepen hangjongeren op ongewenste plekken te voorkomen, worden er speciale ontmoetingsplekken gerealiseerd. Daarnaast kunnen voetbalkooien 

en/of fietscrossbanen ook een optie zijn (leeftijdscategorie 12-18 jaar).

R 1

Grotere verkeersveiligheid, fysieke snelheidsremmers en een smaller wegprofiel (Duurzaam Veilig Verkeer) verhoogt in belangrijke mate de 

bespeelbaarheid van de openbare ruimte..

R

De inrichting van incidentele of permanent autovrije straten verhoogt de mogelijkheid om kinderen vrij en veilig te laten spelen. R

Brede trottoirs zorgen voor ruimte, zijn een ontmoetingsplek en vormen een veilig verbindingslint om bouwblokken. R

De natuurlijke inrichting door hoogteverschillen, beplanting, etc. en het wild inrichten van delen van groen door middel van bijvoorbeeld eenvoudige 

speelaanleidingen en natuurlijke speelelementen maakt mogelijk dat daar nog wat te ontdekken, te veranderen of te experimenteren valt, zonder dat alles 

door de wijze van inrichting is voorgeprogrammeerd.

R

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Speelelementen Ontwerpeisen Alle toegepaste speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. N 4, 5

Alleen gekeurde toestellen worden toegepast. Dit zijn toestellen met een 'Certificaat van typenonderzoek speeltoestellen'. N 1

Materiaalgebruik Het materiaal voor de toestellen die gebruikt worden dient te zijn staal (RVS), kunststof of een combinatie van staal en kunststof. R

Valondergrond Ontwerpeisen Valondergronden dienen te voldoen het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. R 4

Als de vrije valhoogte onder speeltoestellen meer dan 60 cm is, moet de ondergrond voldoende schokdempende eigenschappen bezitten. Zand kan een 

goede optie zijn (leeftijdscategorie 0-5 jaar)

N 4,5

Materiaalgebruik Valondergronden die kunnen worden toegepast zijn rubber tegels, kunstgras of zand (dikte afhankelijk van valhoogte). R

Groen Ontwerpeisen Op en rondom traditionele speelplekken in de woonkernen geen doornstruiken en planten met giftige vruchten, bladeren en/of schors toepassen. R

Beheer Schouw 4 x per jaar visuele, functionele schouw. R

1 x per jaar veiligheidsinspectie door de buitendienst. Rapportage volgens Voedsel en Waren Autoriteit. In de rapportages worden o.a. vermeld; datum, tijd, 

staat, maatregel en planning.

R 4

1 x per 3 jaar een inspectie door derden R

Ontwerpeisen in relatie met 

de vakgebieden verkeer en 

groen

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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SPEELVOORZIENINGEN

Nr. Omschrijving

1 Voorbeeld certificaat van typeonderzoek speeltoestellen

Nr. Omschrijving

1 Nota Openbare Speelruimten 2007-2011

2 Handboek speelruimtebeleid 'Spelen met ruimte' (Jantje Beton), zie ook www.allesoverspelen.nl

3 Politiekeurmerk Veilig Wonen

4 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 

5 Wet Hygiene en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
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